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ــار أن  ــع باعتب ــدواء للجمي ــر ال ــى توفي ــة إل ــعى الجمعي تس

ــراد املجتمــع . ــك حقــا لهــم ىلع أف ذل

ــن  ــراء الذي ــن والفق ــدواء للمحتاجي ــر ال ــل ىلع توفي العم

ال تســتطيعون توفيــره. وتوفيــر الــدواء بمختلــف أنواعــه 

ــات. ــف الفئ ــاض ملختل ــة الري ــي بمنطق ــوز الطب ــاب الع ألصح

ــاج. ــة االحتي ــار أولوي ــن االعتب ــن بعي آخذي

رؤية الجمعية

رسالة الجمعية
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1-  توفيــر الــدواء بمختلــف أنواعــه ألصحــاب العــوز 

الطبــي بمنطقــة الريــاض .

2-   نشر ثقافة املحافظة ىلع الدواء .

ــة  ــوح االجتماعي ــوث واملس ــات والبح ــراء الدراس 3-  إج

ــال . ــذا املج ــة به ــة الخاص والطبي

4-   املشــاركة يف النــدوات واأليــام التوعويــة العاملية 

واألنشــطة االجتماعيــة ذات العالقــة بالجمعية 

5-   التثقيــف الطبــي الصحــي يف وســائل تواصــل 

الجمعيــة ومنهــا برنامــج تويتــر .

أهداف الجمعية
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برنامج توفير 
دواء مرضى 

السكري .

برنامج توفير 
دواء مرضى 

برنامج توفير القلب
دواء مرضى 

الكلى.

برنامج توفير 
دواء مرضى 

الربو.

برنامج توفير 
دواء مرضى 

الكبد.

برنامج توفير 
دواء مرضى 

السرطان.

برنامج 
توفير دواء 

مرضى المخ 
واألعصاب.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5( )6(

)7(

برامج 
الجمعية
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شهادة تسجيل جمعية أهلية

ــات  ــات واملؤسس ــام الجمعي ــاًء ىلع نظ بن

األهليــة الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

واملصــادق  18/02/1437هـــ،  وتاريــخ   ،)61(

ــخ  ــم )م/8( وتاري ــي رق ــوم امللك ــه باملرس علي

19/02/1437هـــ

فقــد صــدرت هــذه الشــهادة باســم : جمعية 

معافــاة الصحيــة، ومقرهــا الرياض
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1 - البروفسور/ فارس قليل العنزي

2 - البروفسور/ عبداهلل فريح المطرفي

3 - الدكتور: نايف خالد الهذال

4 - الدكتور/ خلف عبداهلل العنزي

5 - الدكتور/ سعد عبداهلل السبر

6 - الدكتور/ فهد عيد البسي

7 - الدكتور/ عبدالعزيز دبيان الفعيم

8 - الدكتور/ بشير رمضان العنزي

9 - الدكتور/ إبراهيم عبداهلل العثمان

10 - أ. محمد بعيج القبيل

11 - أ. خالد عابر العنزي

األعضاء املؤسسون  للجمعية
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أعضاء مجلس إدارة الجمعية

 البروفسور/ 
فارس بن قليل 

بادي العنزي 

رئي�س اجلمعية 

 البروفسور/ 
عبداهلل بن فريح 

مشهد العنزي 

نائب الرئي�س 

 الدكتور/

 خلف بن عبداهلل 
العنزي 

امل�شرف املايل 

 الدكتور/

 فهد بن عيد بن 
فهد البسي 

ع�شو

 الدكتور/

 إبراهيم أحمد 
الشريف 

ع�شو
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وسائل التواصل االجتماعي

االجتماعات الرسمية للجمعية

1- بلغ عدد اجتماعات مجلس اإلدارة 10 اجتماعات رسمية.

2- فيما عقد اجتماع 1 غير عادي للجمعية العمومية 

3- وعقد اجتماع 1 عادي للجمعية العمومية

هاتف : 00965553208556

MOAFA2020ksa@ : حساب تويرت

moafa_ksa : سناب شات
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الشراكات الرسمية للجمعية

1-   مذكــرة تعــاون بيــن جمعيــة )معافــاة( الصحية 
ــام  ــة األيت ــة لرعاي ــة الخيري ــة والجمعي الخيري

بالريــاض )إنســان(.

2-  تــم عمــل مذكــرة تعــاون بيــن جمعيــة معافاة 
الصحيــة الخيريــة والجمعيــة الخيريــة الصحية 

لرعايــة املرضــى )عنايــة( . 

3-  تــم عمــل اتفاقيــة شــراكه بيــن جمعيــة 
معافــاة الصحيــة الخيريــة ومؤسســة األقصــى 
الطبيــة؛ وذلــك لتطويــر عمليــة التســويق 

ألنشــطة الجمعيــة.



10جمعية معافاة الصحية الخيرية

ــال  ــف ري ــات 650 أل ــات والتبرع ــت الهب 1-  بلغ
خــالل العــام2019م - 2020م .

2 -   بلغــت املصاريــف 400 ألــف ريــال للعاميــن 
2019م - 2020م .

حســب التقريــر املالــي املعتمــد مــن مكتــب 
الشبيشــري )محاســبون ومراجعــون قانونيــون(.

التقرير املالي للجمعية
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املدير التنفيذي

خالد العنزي1 

هيفاء الحويطي3 

عبداهلل  الشاجري2 

هياء  القحطاني4 

ــيس  ــة تأس ــن بداي ــن م ــدراء تنفيذي ــدد 4 م ــن ع ــم تعيي ت
الجمعيــة لتاريــخ 10 أكتوبــر 2021
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تــم توظيــف عــدد 4 موظفيــن يف الجمعيــة:  محاســب - 
عالقــات عامــة وإعالمــي – أخصائــي اجتماعــي - وصيدلي

املوظفون املتواجدون
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املبادرات املجتمعية للجمعية

1-  مقطــع فيديــو توعــوي  عــن مــرض كورونــا وطــرق 
الوقايــة منــه وعالجــه،  بالتعــاون بيــن جمعيــة معافــاة 
ــة  ــة التطبيقي ــوم الطبي ــة العل ــة وكلي ــة الخيري الصحي

ــطام. ــر س ــة األمي بجامع

2 - حملة للتبرع بالدم ألعضاء وموظفين الجمعية . 
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3-  عمـل تنظيف ألكثر من مسـجد وتعقيمه 
يف أزمـة كورونـا بالتعـاون مـع شـركة 

تعقيـم وتنظيـف متخصصة
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4-  ســاعة استشــارة نفســية مجانيــة  
ــي  ــي نفس ــع أخصائ ــاون م بالتع
ــوم  ــبوعي ) ي ــاء أس ــل لق ــم عم ت

ــة( الجمع
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ــر  ــع عب ــة للمجتم ــرات توعوي 5-  نش
يف  املشــاركة  مثــل  توتيــر  
ــرق  ــا وط ــة وكورون ــام العاملي األي
الوقايــة إرشــادات تخــص األدويــة 
واملحظــور  اســتخدامها  وطــرق 
للبعــض منهــا . بأكثــر مــن 300 
تغريــدة وســنابة وبروشــور يف 

ــال. ــذا املج ه
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أبطــال  )شــكرا  مبــادرة  6-  تنفيــذ 
الصحــة(. 

وتوصيــل  بيتــك(  )الــزم  7-  مبــادرة 
ــة  ــاء جائح ــن أثن ــدواء للمحتاجي ال

ــا.  كورون
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ــة بتكلفــة  تــم عــالج عــدد أكثــر مــن 200 حال
ــا . ــال تقريب ــف ري 400 أل

العالج الخيري للجمعية



حي القدس - مدينة الرياض  
اململكة العربية السعودية

www.moafa.org.sa

moafahealthsaudi@gmail.com

00965553208556

MOAFA2020ksa@

moafa_ksa


